
დანართი 1 

 

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება 

 

1.  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  

 

თანამდებობრივი სარგო: 950 ლარი 

ადგილების რაოდენობა: 1 

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 

 

სამუშაოს აღწერა: 

• ძველი ქართული ტექსტების კვლევა და საპუბლიკაციოდ მომზადება; 

• წერილობით სიძველეთა აღწერა;  

• სამეცნიერო აღწერილობებისა და კატალოგების შედგენა;  

• ქართულ-ბიზანტიური სალიტერატურო ურთიერთობების კვლევა;  

• ქართული მწიგნობრობის კერების ისტორიის კვლევა. 

 

მოთხოვნები: 

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები -დოქტორის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 

სამუშაო გამოცდილება: სამეცნიერო-კვლევითი  საქმიანობის  

არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.  

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

აუცილებელია:  

• წერილობით სიძველეთა აღწერა-კატალოგიზაციის, კვლევისა და პუბლიკაციის გამოცდილება; 

• უცხოენოვან წერილობით წყაროებზე (ძვ. ბერძნული ან ძვ. სომხური) მუშაობის გამოცდილება; 

• სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელობის/მათში მონაწილეობის გამოცდილება; 

• საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში/პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება; 

• უცხოურ სამეცნიერო ცენტრებსა და სიძველეთსაცავებთან თანამშრომლობის გამოცდილება; 

• ძველი ქართული  ენის ფლობა. 

 

სასურველია: 

• პუბლიკაციები უცხოენოვან გამოცემებში. 

 

კომპიუტერული პროგრამები: 

Microsoft Office Word. 

უცხო ენები: 

ერთ-ერთი უცხო ენა. 

 

 

 

 

 

 



 

2.  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 

 

თანამდებობრივი სარგო: 850 ლარი 

ადგილების რაოდენობა: 3 

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 

 

სამუშაოს აღწერა:  

• ძველ ქართულ ხელნაწერთა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევა;  

• ქართული ხელნაწერების აღწერილობაზე მუშაობა  (როგორც ადგილობრივი ფონდები, ისე 

უცხოეთის ფონდები);  

• ძველი  ქართული ტექსტების სამეცნიერო გამოცემების მომზადება;  

• ფილოლოგიური კვლევები; 

• ქართულ-სომხური ან ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევა;  

 

მოთხოვნები: 

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები -დოქტორის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 

სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება. 

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

აუცილებელია: 

• ძვ. ქართული ენის ცოდნა; 

• ძვ. სომხური ან ძვ.ბერძნული ენების ცოდნა; 

• ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და  2 სამეცნიერო ნაშრომის 

ასლის წარმოდგენა. 

სასურველია:  

• სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა; 

• ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა. 

 

კომპიუტერული პროგრამები: 

Microsoft Office Word 

 

უცხო ენები: 

ერთ-ერთი უცხო ენა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. მეცნიერი თანამშრომელი 

 

თანამდებობრივი სარგო: 750  ლარი 

ადგილების რაოდენობა: 3 

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 

 

სამუშაოს აღწერა: 

• ძველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის მომზადება;  

• კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევები;  

• ფილოლოგიური კვლევები. 

 

მოთხოვნები: 

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები -მაგისტრის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;  

სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

აუცილებელია:  

• ძვ. ქართული ენის  ცოდნა; 

• ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და  1 სამეცნიერო ნაშრომის 

ასლის წარმოდგენა. 

სასურველია: 

• ძვ. ბერძნული ენის ცოდნა;  

• სამეცნიერო გრანტებში/პროექტებში მონაწილეობა;  

• ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა. 

 

კომპიუტერული პროგრამები: 

Microsoft Office Word  

უცხო ენები: 

ერთ-ერთი უცხო ენა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   მეცნიერი თანამშრომელი 

 

თანამდებობრივი სარგო: 375  ლარი 

ადგილების რაოდენობა: 1 

სამუშაოს ტიპი: ნახევარი განაკვეთი 

 

სამუშაოს აღწერა: 

• ძველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის მომზადება;  

• კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევები;  

• ფილოლოგიური კვლევები. 

 

მოთხოვნები: 

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები -მაგისტრის ან 

მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. 

სამუშაო გამოცდილება:  მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 

დამატებითი მოთხოვნები: 

აუცილებელია:  

• ძვ. ქართული ენის  ცოდნა; 

• ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და  1 სამეცნიერო ნაშრომის 

ასლის წარმოდგენა. 

სასურველია: 

• ძვ. ბერძნული ენის ცოდნა; 

• სამეცნიერო გრანტებში/პროექტებში მონაწილეობა; 

• ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა. 

 

კომპიუტერული პროგრამები:  

Microsoft Office Word 

უცხო ენები: 

ერთ-ერთი უცხო ენა 

 

 


